
 

 

UCHWAŁA NR XL/377/17 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 25 października 2017 r. 

w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach 

chronionych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 17 ust. 1 pkt 12, art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod 

opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej 

całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, 

w integracji ze społecznością lokalną. 

2. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje 

wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez 

jednostkę całodobowej opieki, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym. 

3. Pobyt w mieszkaniu chronionym przeznacza się dla osób z terenu Miasta Augustowa. 

§ 2. Mieszkania chronione prowadzone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie. 

§ 3. 1. Pobyt w mieszkaniu chronionym przyznaje się na podstawie decyzji administracyjnej Kierownika 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie poprzedzonej rodzinnym wywiadem środowiskowym. 

2. Decyzja, o której mowa w pkt 1 określa czas pobytu w mieszkaniu chronionym oraz wysokość 

odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w mieszkaniu chronionym. 

§ 4. 1. Podstawą ustalenia należnej odpłatności osoby kierowanej do mieszkania chronionego jest kwota 

odpowiadająca ilorazowi miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania i liczby miejsc. 

2. Koszt, o którym mowa w pkt 1 ustala Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Augustowie. 

3. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy 

o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli: 

Dochód osoby wyrażony w % stosunku do kryterium dochodowego określonego 

w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 

Wysokość odpłatności wyrażona w % w stosunku 

do podstawy odpłatności 

Do 100 % 0% 

Powyżej 100% do 125% 40% 

Powyżej 125% do 150% 50% 

Powyżej 150% do 175% 60% 

Powyżej 175% do 200% 70% 

Powyżej 200% do 225% 80% 

Powyżej 225% do 250% 90% 

Powyżej 250% 100% 
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4. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym za dany miesiąc należy uiszczać na rachunek Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie w terminie do 15 - tego dnia następnego miesiąca. 

5. Kwota odpłatności może ulegać zmianie wraz ze zmianą kosztów utrzymania w mieszkaniu chronionym. 

6. Ze względu na trudną sytuację zdrowotną lub osobistą osoby przebywającej w mieszkaniu chronionym 

odpłatność może być ustalona w wysokości niższej niż określona w pkt 3. 

7. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności następuje na wniosek osoby uprawnionej. Przepis 

§ 3 pkt 1 stosuje się odpowiednio. 

8. Obniżenie lub całkowite zwolnienie z odpłatności nie może przekroczyć 6 miesięcy w ciągu roku 

kalendarzowego. 

§ 5. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc pobytu w mieszkaniach chronionych. 

2. W przypadku, gdy pobyt nie obejmuje pełnego miesiąca, odpłatność oblicza się proporcjonalnie za każdy 

dzień pobytu dzieląc kwotę odpłatności miesięcznej przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę 

dni pobytu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Filip Jerzy Chodkiewicz 
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